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තේමාව 10 – තෙවේත 

● නිලැරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න.  

1). ගෙලත්ත මගින් නිලගවේ ගෙනුමට ැගෙන ගෙයකි  

      1.ආර්ථික ාභ                      2.සුන්ෙරත්ලය                            3.පිරිසිදු ආශාර  

2). ගෙලත්ත මගින් අෙට ගනොැගෙන ගෙයකි  

      1.පිරිසිදු ආශාර                      2.වතුට                                   3.අවිගේකී ෙල  

3). ගෙලත්තක ලො කෂ ශැකි ගෙෝෙයක් ගනොලන්ගන්  

      1.කුරක්කන්                         2.ෙඩඉරිඟු                                3.ෙණ්ඩක්කා  

4). ගෙලත්තක ගෙෝෙලට ජය ගයොෙන ආකාරයක් ගනොලන්ගන්  

      1.ඇෂ මාර්ෙ මගින්                  2.කාණු මගින්                           3.නෂ මගින්  

5). කාෙනික ගෙොගශොර වෑදීමට සුදුසු ගෙයක් ගනොලන්ගන්  

      1.ඉලත ෙමන එෂලළු ගකොටව්        2.අළු                                    3.ඉලත ෙමන කඩොසි  

6). ගෙෝෙලට අහිතකර වත්ත්ලගයකි  

      1.ඇටිකුකුෂා                        2.මීමැව්වා                                3.ගෙොළුගෙල්ා  

7). ගෙෝෙලට ලැෂගෙන ගරෝෙයකි  

      1.ගකොෂ ගකොඩ වීම                  2.මුල් විහිදීම                            3.ගෙඩි ගේරීම  

8). මාව 3ක කායකින් ෙ ෙරන ගෙෝෙයක් ගනොලන්ගන්  

      1.ගෙෝෝංචි                             2.මෑ                                    3.කශ  

9). සිටුවීමට සුදුසු බීජයක ක්ණයක් ගනොගේ  

      1.සිදුරු වහිත වීම                    2.ගශොඳින් ගමෝරා තිබීම                  3.ගෙොත්ත දීප්තිමත් වීම 

10). සිටුවීමට සුදුසු බීජ ලන්ගන්  

      1.ජගේ ගිගන බීජ                2.ජගේ ොගලන බීජ                    3.ජය උරා ෙත් බීජ  

11). විකල්ෙ ලො ෙඳුන් ලොල සුදුසු ලන්ගන්  

      1.කුඩා ගෙලත්තකට                 2.විා ගෙලත්තකට                    3.විා ලත්තකට  

12). ගෙලතු ලොගේ 3 R වෝංකල්ෙයට අයත් ගනොලන්ගන්  

      1.නැලත භාවිතය                         3.ප්රතික්රීකරණය                               3.අනුපිළිගලෂ  

13). ගෙලත්තක අව්ලැන්න විනා විය ශැකි ආකාරයක් ගනොලන්ගන්  

      1.නියඟය                                   2.ගරෝෙ ලැෂඳීම                                 3.අව්ලනු ගනළීම  

14). අහිතකර කෘමීන් ලැෂැක්වීමට ගයොෙන ගෙයක් ගනොගේ   

      1.ගෙොල් ලතුර                              2.වෙන් ලතුර                                   3.ගකොගශොඹ ඇට නිව්වාරකය  

15). ගෙෝෙ ආරක්ාලට ගයොො ෙත් වාේප්රොිකක ආරක්ණ ්රමයක් ගනොගේ 

      1.අළු ගයදීම                               2.දිය ගශොල්මන ඇටවීම                      3.කඩුල්ක් වෑදීම  

16). අලුගතන් ම ගිනි තො වකව් කරන ගශේන ශඳුන්ලන්ගන්  

      1.ගෙොඩ ගශේන                             2.ඕවිට                                             3.නලෙැලි ගශේන  

17). ගශේනක ලො කරන ගෙෝෙයක් ගනොලන්ගන්  

      1.වී                                            2.කේපි                                                       3.මුෝං  

18). “උණ ෙඬු කෙන තැන උණ ෙඬු රිකිල්ා” ගමය  

      1. ගශේන් කවියකි                          2.ගෙොයේ කවියකි                                         3.ෙැල් කවියකි  
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19). “ගශේගන ෙරගල් මා විඳිනා සුරුක්කන්” ගමය 

      1. කුරක්කන් කවියකි                   2.ොරු කවියකි                                  3.ගනළුේ කවියකි 

20).                            ගමය වෑදීමට ගයොො ෙන්ගන්  

                                   1.මැටි              2.සිගමන්ති            3.ගෙොල් කටු  

 

 

22).                            ගමම ්රීඩාගේ සිදු කරන්ගන්  

                                   1.එෂලළු ශැඩ වෑදීම         2.ෙැෂ සිටුවීම         3.වත්ත්ල ශැඩ වෑදීම  

 

 23). ගශේන් ලොගේ අද්ෙර තැලීම යනු  

      1.ලොගලන් පිටත කැගල් තැලීම    2.කැෑ ගෙොඩි කිරීම                            3.ගෙෝත ගනළීම  

24). ගශේන් ලොල ආශ්රිත ආෙක ක සිරිතකි  

      1.ගද්ල ොනය දීම                         2.පිරිත් ෙැන් ඉසීම                              3.ගෙෝධි පූජා තැබීම  

25). “ගෝගකන් උතුේ රට ෝංකාලික” ගීතය රකනා කගෂේ  

      1.ශර්ණ දිවානායක                    2.අික.එේ.ආර්.ඒ. ඊරියගෙොල්             3.තා ලල්ගෙො  

 

ගු.අත් ගෙොගත් 

116 පිටුගේ 

රෙය 

ගු.අත් ගෙොගත් 

117 පිටුගේ 

ගෙලන රෙය 


